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REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO STUDENCKIEGO KONKURSU WIEDZY  

Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO 

 

§ 1. ORGANIZATORZY KONKURSU 

Organizatorami Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa 

Wyznaniowego, zwanego dalej „Konkursem”, są: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego 

oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Opolskiego, zwani dalej „Organizatorami”. 

 

§ 2. CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego wśród 

studentów uczelni wyższych oraz integracja środowiska naukowego. 

 

§ 3. ORGAN PRZEPROWADZAJĄCY KONKURS 

Organizatorzy powołują Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzą przedstawiciele 

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (trzy osoby) oraz Zakładu Prawa 

Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 

(trzy osoby). Komitet Organizacyjny wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 

Sekretarza. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest siedziba Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Opolskiego. 

 

§ 4. MIEJSCE I DATA KONKURSU 

1. Konkurs odbywa się cyklicznie – raz do roku – w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Opolskiego. 

2. Komitet Organizacyjny podaje dokładną datę konkursu oraz jego tematykę poprzez 

zamieszczenie ich na stronach internetowych Organizatorów co najmniej dwa miesiące przed 

Konkursem. 

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Konkursu może być student studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich studiujący na jednej z działających w Rzeczypospolitej 

Polskiej szkół wyższych. 
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2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pisemne zgłoszenie udziału przez studenta, co 

najmniej jeden miesiąc przed Konkursem, poparte pisemną opinią nauczyciela akademickiego 

posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i przyjęcie zgłoszenia 

przez Komitet Organizacyjny. Jedna szkoła wyższa może zgłosić nie więcej niż pięciu 

uczestników Konkursu. Na wniosek szkoły wyższej Komitet Organizacyjny może wyrazić 

zgodę na większą liczbę reprezentujących ją studentów. 

3. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika 

o zapoznaniu się i akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu, zwanego dalej 

„Regulaminem”.  

4. Uczestnik Konkursu w odrębnym oświadczeniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w pisemnym zgłoszeniu udziału w Konkursie przez Komitet 

Organizacyjny, na potrzeby organizacji Konkursu. 

5. Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do 

niego z przyczyn od niego niezależnych. 

6. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu Konkursu 

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizację Konkursu. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i 

zakwaterowania uczestników Konkursu ani osób im towarzyszących. 

 

§ 6. TEMATYKA KONKURSU 

Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego. Każdego roku Komitet 

Organizacyjny podaje do wiadomości temat szczegółowy Konkursu poprzez zamieszczenie go 

na stronach internetowych Organizatorów, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 2 

 

§ 7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadza Komitet Organizacyjny. Komitet Organizacyjny podejmuje swoje 

decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby jego członków. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos 

Przewodniczącego. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

3. Etap pierwszy ma formę pisemną, na którą składają się pytania testowe jednokrotnego 

wyboru, pytania testowe wielokrotnego wyboru oraz casus z prawa wyznaniowego. 
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4. Do drugiego etapu zostaje zakwalifikowanych siedem osób z najlepszymi wynikami w 

pierwszym etapie. 

5. Etap drugi ma formę ustną, na którą składa się pytanie ogólne z zakresu prawa 

wyznaniowego, pytanie dotyczące tematu szczegółowego konkursu oraz casus z zakresu prawa 

wyznaniowego. Uczestnik konkursu losuje zestaw pytań. 

6. Wyniki uzyskane w pierwszym i drugim etapie Konkursu są sumowane.  

 

§ 8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Po zakończeniu drugiego etapu Konkursu i naradzie Komitetu Organizacyjnego ma miejsce 

rozstrzygnięcie Konkursu. Wyniki Konkursu są podawane do publicznej wiadomości, poprzez 

zamieszczenie ich na stronach internetowych Organizatorów oraz w „Przeglądzie Prawa 

Wyznaniowego”. 

2. Komitet Organizacyjny przyznaje trzy nagrody uczestnikom Konkursu, którzy uzyskali w 

nim najlepsze wyniki. 

3. Komitet Organizacyjny może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień. 

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Poprzez pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie i złożenie oświadczenia dotyczącego 

przetwarzania danych osobowych uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu 

zgodnie z Regulaminem. 

2. Poprzez pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie i złożenie oświadczenia dotyczącego 

przetwarzania danych osobowych uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego 

imienia, nazwiska i afiliacji uczelnianej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa 

Wyznaniowego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego a także w 

publikacjach wydawniczych Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na 

potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przetwarzane przez Organizatorów 

wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach 

informacyjno-marketingowych Organizatorów. Dane będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnikom 

Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
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§ 10. ZMIANY REGULAMINU 

1. Regulamin został przyjęty w drodze porozumienia zawartego między Organizatorami w roku 

2017. 

2. Zmian w Regulaminie może dokonywać Komitet Organizacyjny bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W przypadku 

równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 

 


